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Ymgyrch i adfer rygbi 
proffesiynol yn y Cymoedd 

 
Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn rhaglen clwb rygbi Pontypridd yn 

ddiweddar, mae’r aelod seneddol lleol Owen Smith wedi galw am 

adolygiad llwyr o strwythur rhanbarthol y gêm yng Nhymru. Mae 

Mr Smith yn herio’r ‘status quo’ a gallu Undeb Rygbi Cymru i 

gynrychioli rhannau helaeth o’r wlad sydd heb gynrychiolaeth 

rhanbarthol. 

   “Mae’n rhaid i ni ymgyrchu a sicrhau fod yr Undeb yn clywed 

ein llais” ebe Mr Smith. “Nid yw’n dderbyniol i fiwrocratiaid y 

gêm a’r unigolion sy’n rhedeg y rhanbarthau sydd ohoni i fynnu 

mai i’r de o’r M4 yn unig y gellir chwarae rygbi proffesiynol.” 

   Yn ôl y gwleidydd, mae rygbi yn ei gyd-destun cymdeithasol yn 

fwy na gêm, yn enwedig mewn cymuned fel y Cymoedd lle mae’r 

traddodiad yn sylfaen i’r gymdeithas, ac yn fodd i greu adferiad 

economaidd. 

   “Rhaid i ni wared yr ystrydeb nad yw chwaraeon a 

gwleidyddiaeth yn cymysgu” ychwanegodd Mr Smith.    

“Ceisiwch ddadlau hynny yn Ffrainc lle mae’r cynghorau lleol yn 

buddsoddi yn eu clybiau rygbi ac yn eu marchnata fel modd o 

hybu busnes ac i fywiogi’r gymuned.” 

   Bwriad Owen Smith yn awr yw adeiladu cynllun busnes pendant 

fel cynsail i ail sefydlu tîm rygbi proffesiynol yn y Cymoedd, ac i 

Torf enfawr ar Heol Sardis i wylio Ponty yn herio Caerdydd  

gynnal ymgyrch yn y cyfryngau i hybu’r ddadl. 

   Bydd rali a chinio yn cael eu cynnal yng nghlwb rygbi 

Pontypridd ddydd Sadwrn 31ain o Fawrth 2012, pan fydd y tîm 

lleol yn herio Castell Nedd yn y gynghrair. 

   Mae deiseb ar lein hefyd wedi ei lawnsio – gellir ei harwyddo 

trwy logio ar y wefan: 

http://www.ipetitions.com/petition/reform-regional-rugby/  

Bu’r tîm pêl-rwyd yn chwarae yn Nhwrnamaint yr Urdd a 

gynhaliwyd yn y Rhondda Fach. Chwaraeon nhw saith gêm ac 

ennill sawl un!! Da iawn chi ferched. 

Tîm pêl-rwyd Ysgol Pont Sion Norton 

Mae James Williams, 29 oed, o 

Bontypridd wedi ei ddewis yn 

un o bedwar fydd yn cystadlu i 

fod yn Llais i Gymru cwmni 

recordio Decca. Fe gystadlodd 

y tad i ddau o blant ar raglen realaeth X ffactor nôl yn 2008. 

Mae’n cyn-golffwr profesiynol hefyd.  

   Nawr bydd yn cymryd rhan yn y gyfres ar S4C ac yn ceisio 

dangos i’r panel ei fod yn haeddu’r cytundeb recordio fydd yn 

lansio gyrfa gerddorol i'r genedl, ac i’r byd.  

Llais i Gymru 

http://www.ipetitions.com/petition/reform-regional-rugby/


Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Mawrth 2012 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

16 Chwefror 2012 
 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Y Rifiw 
8.00yh Nos Fawrth,  

28 Chwefror, 
Clwb Rygbi Pentyrch 

 

Cinio Gŵyl Dewi 
12.30 Dydd Sul 

Mawrth 4  
Clwb Golff Creigiau 

 
Am wybodaeth 

ffoniwch 029 20890040 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R 
CYLCH  
 

 
Nos Wener, 9 Mawrth 7.00 yh 
Cinio Gŵyl Ddewi.  
Llechwen Hall   
 
Nos Wener 20 Ebrill 7.00 yh 
Noson gyda’r Dysgwyr  
New Inn, Llantrisant     
 
Mehefin 
Taith o gwmpas  Merthyr   
 

TAL AELODAETH: 
£5  y teulu; £2.50 unigolyn 

Gwybodaeth bellach: 
John Llewellyn Thomas 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

Bore Coffi'r Dysgwyr 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

Canlyniadau cymysg gafodd Clwb 

Rygbi Pontypridd dros y Nadolig ac i 

mewn i’r flwyddyn newydd, ond yn 

llwyddo i ddal eu tir yn agos at frig 

Uwchadran y Principality ac mewn safle 

da unwaith eto i herio am goron y 

gynghrair eleni. 

   Ar ôl curo Leeds Carnegie adre yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon, roedd 

Ponty yn herio yr hen elyn Caerdydd ar 

Heol Sardis ar ddydd Gŵyl San Steffan. 

O flaen torf enfawr, yn agos at 5,000 

Pontypridd aeth a hi mewn gem 

gustadleuol yn ennill o 18 pwynt i 13. 

   Methu â chadw’r momentwm oedd yr 

hanes wedyn wrth golli oddi cartre yn 

Aberafan, cyn dychwelyd i’r ‘House of 

Pain’ i ennill gyda phwynt bonws yn 

erbyn Tonmawr. 

   Yn adlewyrchu methiant y tîm i 

gynnal y safon orau o gêm i gêm, colli 

wnaeth Pontypridd wedyn oddi cartre 

ym Mhenybont, er mai cic gosb yn y 

seithfed munud o amser ychwanegol 

ennillodd y gêm i’r tim cartre! Rhwbio 

halen yn y briw oedd y ffaith mai cyn 

seren Pontypridd, Dai Flanagan, giciodd 

y gôl i Benybont. 

   Mae croeso cynnes i unrhyw 

gefnogwyr newydd ymweld â Heol 

Sardis i wylio Pontypridd yn chwarae. 

   Mae’r gemau yn gystadleuol ac yn 

gyffrous, gyda nifer o chwaraewyr ifanc 

disglair – aml un yn cynrychioli Cymru 

dan ugain – i’w gweld. Mae traddodiad 

Pontypridd o fod yn glwb teuluol a 

chymunedol yn parhau yn gryf, a bydd y 

profiad o ymuno â’r dorf niferus a 

swnllyd iawn o fewn y stadiwm yn un 

i’w fwynhau!       

Guto Davies  

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 Dr Catrin Stephens 
Yn siarad ar y testun 

'Llenydda i Blant' 
 

Nos Fercher, 8 Chwefror  
am 8.00.o’r gloch 

Yn Bethlehem,   
Gwaelod y Garth 

 

    Cangen y Garth 

Clwb Rygbi 
Pontypridd 

mailto:johnllewt@hotmail.com
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Ysgol  
Pont Siôn Norton 

“Bu Nantgarw yn ysbrydoliaeth i mi – y 

lle, y traddodiad, yr holl hanes, ac yn fwy 

na dim y llestri a gynhyrchwyd yma,” 

meddai Lowri Davies sydd ag arddangosfa 

o’i gwaith i’w gweld yn Amgueddfa 

Grochenwaith Nantgarw ar hyn o bryd.  Er 

iddi dreulio pedair blynedd gyntaf ei 

bywyd i fyny’r rhiw yn Nhonteg, yn 

Aberystwyth y cafodd ei magu a chael ei 

haddysg gynnar yn Ysgol Gymraeg 

Aberystwyth ac Ysgol Uwchradd 

Penweddig. 

   Cerddai o gwmpas Amgueddfa 

Grochenwaith Nantgarw, y lle y bu 

William Billingsley a Thomas Pardoe yn 

cynhyrchu’r porslen byd enwog yn ail 

ddegawd y bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg 

yn syllu ar y addurniadau bach ar y llestri 

a’u copïo mewn llyfr sgetsio. 

   “Mae blodau’n bwysig fel addurniadau 

porslen Cymreig, yn enwedig gwaith 

Nantgarw,” meddai.  Hyd yn oed cyn 

agoriad swyddogol ei harddangosfa safai 

gweithiau Lowri ochr yn ochr barchus 

gyda’r casgliad bychan o gynnyrch 

amhrisiadwy Nantgarw sydd yn yr 

amgueddfa. 

   Mae i’r adeilad a’r safle, lle unwaith y 

llithrai’r badau heibio ar eu ffordd rhwng 

Merthyr Tudful a Chaerdydd, bwys 

Ewropeaidd, oherwydd mae olion yr hen 

gelfyddyd yma o hyd.  Mae’r hen odynnau 

yn y cefn, mae yma grochenwraig, Sally 

Stubbins, yn gweithio ac yn hyfforddi 

dosbarthiadau - a saif yr hen dŷ yn gadarn 

rhwng y man lle bu unwaith y gamlas â’i 

thrafnidiaeth hamddenol a rhuthr gwyllt 

presennol yr A470. 

   “Rydw i wedi bod yn astudio ac arsylwi 

patrymau Cymreig eraill,” meddai, 

“porslen Abertawe, Llanelli, Bwcle, 

Ewenni – a rwy i  wedi bod yn 

ymwybodol o draddodiadau Cymreig 

eraill.  Yr oedd tacsidermydd adnabyddus 

- Hutchings - yn Aberystwyth yn ail 

hanner y bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg a 

dechrau’r ugeinfed ganrif. 

   “Yn Ysgol Gynradd Aberystwyth yr 

oedd nifer o anifeiliaid wedi eu stwffio 

mewn blychau gwydr.  Welwn i ddim byd 

rhyfedd yn y peth, roedden nhw i’w gweld 

yn Amgueddfa Aberystwyth, hefyd, ac yn 

gyffredin yn nhai pobol yr ardal. 

   “Felly rwy i  wedi bod yn astudio’r rhain 

a’u copïo ffel ffynhonnell arall i addurn fy 

ngweithiau.” 

   Ffynhonnell arall i’w haddurniadau yw’r 

straeon ias ac ysbryd a glywodd ar aelwyd 

ei nain yn ardal Machynlleth – fel honno 

am yr ysbryd drwg a garcharwyd mewn 

tebot. 

   Mae addurniadau ei llestri ar yr olwg 

gyntaf yn ymddangos yn draddodiadol 

Gymreig ond o syllu’n fanwl arnyn nhw fe 

welir nad ydyn nhw’n mor draddodiadol a 

hynny.  Ar debot fe geir llun yr ysbryd a 

garcharwyd mewn tebot.  Mae ganddi 

ddawn i gynhyrchu lluniau bach 

gosgeiddig wedi ei datblygu o’r syniadau 

a’r arddull a wêl ar lestri Nantgarw.   

   O Ysgol Penweddig aeth Lowri i Goleg 

Sir Gâr i wneud cwrs sylfaen mewn celf.  

Oddi yno aeth i Goleg Celf  Caerdydd 

(UWIC) gan raddio mewn Cerameg yn 

2001.  ’Roedd ganddi ewythr yn byw yn 

Nhonteg a chafodd rwydd hynt ar ôl 

graddio i ddefnyddio’i garej fel stiwdio. 

“Yna es i Brifysgol Swydd Stafford – i 

ganol gwlad y crochenwaith – i wneud 

gradd uwch mewn cynllunio cerameg.  

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Myfyrwyr 

Croeso nôl i Miss Meleri Beynon a Mr 

Dafydd James, myfyrwyr TAR, sydd wedi 

bod yn yr ysgol am gyfnod cyn y Nadolig 

yn hyfforddi fel athrawon. 

 

Pêl-rwyd 

Bu merched o flwyddyn 6 yn cystadlu yn 

nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd yng 

Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach  

ddydd Iau, Ionawr 12fed. Roedd y 

merched wedi mwynhau cystadlu yn erbyn 

plant o wahanol ysgolion a braf oedd 

gweld pob un yn cymdeithasu’n dda 

gyda’i gilydd. Llwyddodd y merched i 

ennill dwy gêm, dod yn gyfatral mewn 

dwy gêm a cholli tair gêm.  Roedd pob un 

wedi ymdrechu’n arbennig. 

 

Agoriad DFS 

Cafodd aelodau côr yr ysgol eu gwahodd i 

ganu yn agoriad swyddogol y siop DFS 

newydd yn Nhonysguboriau.  Bu’n rhaid i 

aelodau’r côr a’r staff godi’n gynnar ar 

fore Sadwrn, Ionawr 14eg er mwyn canu o 

flaen y Faeres a’r cwsmeriaid.  Diolch i 

bob un am eu cyfraniad a chefnogaeth y 

rhieni unwaith eto.   

 

Disgo Santes Dwynwen 

Unwaith eto eleni cawsom ddisgo Santes 

Dwynwen llwyddiannus iawn yn Neuadd 

yr Ysgol.  Hyfryd oedd gweld y plant i 

gyd wedi gwisgo mewn ffrogau pert a’u 

dillad smart.   

Ffarwelio 

Trist oedd ffarwelio gyda Miss Sian Jones, 

athrawes Blwyddyn 1 ar ddiwedd y tymor. 

Mae Sian wedi dechrau ar ei swydd 

newydd yn Ysgol Sant Curig, Y Barri. 

Dymunwn bob llwyddiant iddi ar gyfer y 

dyfodol. 

 

Croeso 

Croeso i Miss Sara Bines sydd wedi 

ymuno â’r staff am ddau dymor i ddysgu 

Blwyddyn 1. 

 

Pwyllgor Eco 

Mae aelodau’r Pwyllgor Eco wedi bod yn 

brysur iawn yn casglu cardiau Nadolig ar 

gyfer eu hail-gylchu. Fe aeth aelodau’r 

pwyllgor â’r holl gardiau i siop Marks and 

Spencers yn Nhonysguboriau Ddydd 

Gwener diwethaf. Diolch am eu gwaith 

caled. Llun tudalen 16. 

 

Serydda 

Ar nos Lun oer o Ionawr, cafodd 

disgyblion, rhieni a staff yr ysgol hwyl 
fawr yn gwylio’r sêr fel rhan o raglen 

BBC 2 ‘Stargazing Live.’  Roedd dau 

delesgôp wedi eu gosod ar iard yr ysgol, 

un ohonynt yn edrych ar y planedau 

Fenws a Iau, a’r llall yn edrych ar glwstwr 

y Pliedes, ac hefyd ar glwstwr dwbl o sêr 

tu allan i’n ‘Galaxy’ ni. Mae’r sêr yma 

filiynnau o flynyddoedd golau i ffwrdd 

o’n planed bach ni!!! 

   Cafodd pawb amser da, a theimlodd 

pawb y “Waw Ffactor” pan welsant dri o 

leuadau y planed Iau o amgylch y blaned 

enfawr hon.  Mawr yw ein diolch i Howell 

Thomas, ein gofalwr am drefnu y noson, 

ac am roi benthyg un o’r telesgopau, ac 

hefyd i Mr Ray Thomas am ddod â’r 

telesgop arall.                   Eluned Thomas  

(Cadeiryddes y Llywodraethwyr). 

Arddangosfa yng 
Nghrochendy 

Nantgarw 

Treuliais gyfnod yn Stiwdio Gynllunio 

Wedgewood a chael y cyfle i archwilio’u 

archifau.”  Roedd hynny yn 2007-2009. 

   Mae’n defnyddio’r clai china cain o 

Stoke-on-Trent yn stiwdio “Fireworks”, 

Glanyrafon, Caerdydd, gan addurno’i 

llestri, y tu mewn ac allan, gyda’r lluniau 

bychain a ysbrydolwyd gan addurniadau 

llestri Nantgarw, yr adar a’r anifeiliaid 

mewn blychau gwydr a welodd yn 

Aberystwyth a straeon ei phlentyndod. 

   Cafodd gomisiwn eleni i ddarparu 

arddangosfa o’i gwaith ar gyfer Oriel Gelf 

Rhuthun fel rhan o gynllun Collect. Aed 

a’r arddangosfa honno wedyn i orielau 

eraill, yn eu plith Oriel Saatchi yn 

Llundain.  Arddangoswyd ei gwaith mewn 

amryw wledydd tramor gan gynnwys 

Arddangosfa SOFA (Sculpture Objects & 

Functional Art) yn Chicago 

   Bydd yr arddangosir yn Nantgarw tan 

Fawrth 10, 2012. Lluniau tudalen 4. 
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TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Unwaith eto eleni bu criw o blant yr ardal a'u rhieni yn casglu calennig o 

gwmpas Efail Isaf. Dechreuwyd yn y tŷ mwyaf un - sef y tŷ cwrdd - Y 

Tabernacl - lle cafwyd croeso mawr wedi'r gwasanaeth. Yna aethant ati 

o dŷ i dŷ yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i rai o bobl y pentref. 

Llwyddwyd i godi £80 er budd elusen Ty Hafan.  

Croeso mawr i Gwenno Elen. Ganed 

Gwenno ar Ragfyr 5ed i Luned ac 

Aaron Fortt, Berwedd-dŷ Cottages 

Pontypridd; merch fach gynta' iddyn 

nhw ac wyres gynta' John a Ray Phillips 

"The Dell".... mamgu a thadcu balch 

iawn. Mae Luned ar saib o'i gwaith gyda 

chwmni Rondo ac mae Aaron yn 

gweithio i'r Comisiwn Coedwigaeth, 

sy'n arwain yn daclus iawn at 

hanes  digwyddiad arall.  

   Rhyw bump diwrnod  ar ôl geni 

Gwenno cwympodd un o'r hen goed sy'n 

tyfu tu ôl i'r ty. Trwy drugaredd roedd 

bythynnod Berwedd-dŷ a'u trigolion i 

gyd yn saff -- yr unig ddifrod, distryw 

ceir Luned ac Aaron. Bydd rhaid 

croesawu ceir newydd yn ogystal! 

 

Mae gan Emlyn "Pens" Jones, The 

Ridings Tonteg, reswm arbennig i 

ddathlu'r flwyddyn newydd, gan iddo 

ymddeol o'i waith yn S4C  adeg y 

Nadolig. Dymunwn flynyddoedd lawer 

o fwynhad iddo gan obeithio taw'r 

penderfyniad mwyaf dyrys fydd dewis 

rhwng y kayak, y garafan neu'r rhestr 

fydd Sian wedi paratoi iddo!    

  

Llongyfarchiadau mawr i Becky Davies, 

Llandaf, Caerdydd (Llanilltud Faerdref 

gynt) ar ei phenodiad yn Uwch 

Ddarlithydd Celf ym Mhrifysgol Cymru 

Casnewydd. Fe fydd hi'n parhau i 

weithio ar waith comisiwn fel 

Cynllunydd Theatr ac Artist. Garth 

Olwg, Rhydfelen, Coleg yr Iwerydd, 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

ac Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd, 

oedd y llwybr addysgol cyn gweithio ar 

ei liwt ei hun fel cynllunydd ac artist. 

Huw Caffery a’i wraig, Janet Caffrey 

gweler tudalen 9 

Carwyn, mab Aled a Becky, Llanhari, 

a aned ar ddiwedd mis Tachwedd.  

Crochenwaith gan Lowri Davies 

Mia, merch fach i Llinos Price  

a Neil Ingham 

Mark Morgan, Meisgyn,  

aelod o dîm Mercury yn y 

ras i Begwn y De. 

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd! 

Gobeithio aeth y Nadolig yn iawn.  

  

Mae ambell i deulu yn Nhonteg yn 

dathlu tipyn mwy na'r Nadolig eleni!  
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Glenys M Roberts 

Blwyddyn Newydd Dda? 
Rwy’n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch 

wedi mwynhau dathliadau’r Nadolig a’r 

Flwyddyn Newydd. Bu eglwys 

Llantrisant yn brysur iawn gyda’r ŵyl 

Goed Nadolig, a gynhaliwyd am y 

degfed tro ym mis Rhagfyr. Clywyd 

tipyn o garolau Cymraeg yno, gyda’r 

Cordiau/Chords dan arweinyddiaeth 

Eirlys Lamb yn canu ar y pnawn 

Sadwrn cyn y Nadolig, eitemau o Ysgol 

Gymraeg Llantrisant, a Chôr Merched y 

Garth gyda Llinos Swain wrth y llyw ar 

y pnawn Sul. Bydd cyngerdd yn yr 

eglwys ar 9 Mawrth i ddiolch am yr 

arian a godwyd. 

   Yn anffodus, fu hi ddim cystal 

Blwyddyn Newydd i rai o drigolion 

Penygawsi. Torrwyd i mewn i rai tai, 

dygwyd allweddi ceir a dwyn beiciau 

modur o garej. Felly byddwch yn ofalus, 

da chi – basai’n syniad cuddio’r 

allweddi yna cyn mynd i’r gwely! 

 

Anrheg Nadolig 
Cafodd un teulu anrheg Nadolig 

bendigedig eleni. Fore Nadolig yn 

Ysbyty Llantrisant, ganwyd Mia, merch 

fach i Llinos Price a Neil Ingham, wyres 

gyntaf i Rhiannon a Geraint Price, a nith 

i Nia sy’n methu aros i ddod draw i’w 

gweld o Hong-Kong. Fydd y Nadolig 

byth yr un fath eto! Llongyfarchiadau 

cynnes iawn i chi i gyd. 

 

Croeso cynnes 
Llongyfarchiadau cynnes iawn i Aled 

Rees a Becky ar enedigaeth mab bychan 

cyn y Nadolig, ŵyr bach cyntaf i Huw a 

Meinir Rees, Meisgyn. Mae’r teulu bach 

yn byw yn Llanhari, a phawb wedi dotio 

at Carwyn James Rees. Croeso cynnes 

iawn iddo. 

 

Llongyfarchiadau 

Maddeuwch ychydig o hanes teuluol, 

o n d  m a e ’ n  r h a i d  i m i  r o i 

llongyfarchiadau mawr i Gwenno Mair 

Roberts, 5 oed, o’r Groes-faen, a 

enillodd gystadleuaeth Cwis Mwyaf 

Cymru ar y rhaglen Stwnsh ar S4C ym 

mis Rhagfyr. Drwy ateb nifer o 

gwestiynau mae Gwenno wedi ennill 

tocynnau iddi hi, Mam a Dad ac Ifan 

fynd i Lundain i weld sioe Shrek the 

Musical, ac aros noson mewn gwesty. 

Ffantastig! Cofia anfon yr hanes i’r 

Tafod y mis nesa, Gwenno. 

Lansio Llyfr 
Yng Nghanolfan Gydol Oes Gartholwg 

nos Fawrth, 13 Rhagfyr, lansiwyd cyfrol 

Allan James, John Morris-Jones. Mae’r 

gyfrol, a gyhoeddwyd gan Wasg 

Prifysgol Cymru,  wedi golygu 

blynyddoedd o waith i Allan, a braf 

oedd gweld ffrwyth ei lafur yn gweld 

golau dydd, a gweld cymaint wedi dod 

ynghyd i groesawu’r gyfrol.  Cafwyd 

anerchiadau gan Cennard Davies, a fu’n 

cydweithio ag Allan am flynyddoedd 

ym Mhrifysgol Morgannwg, gan 

Dafydd Jones, golygydd y Wasg, a chan 

Allan ei hun, wrth gwrs.  Mae’n gyfrol 

sy’n werth ei darllen – ac i rywun fel fi 

sy’n hanu o Fôn, beth well na darllen 

am un a gyfeiriai at ynysoedd Prydain 

fel ‘Anglesey and the other isles’! 

 

Swydd newydd 
Llongyfarchiadau cynnes i Mared 

Swain, a gafodd flwyddyn anturus iawn 

yn 2011. Rydym eisoes wedi gweld 

hanes geni Greta yn y Tafod, ond ers 

hynny, mae Mared wedi cael swydd 

newydd hefyd. Hi yw Cyfarwyddwr 

cysylltiol y Gymraeg i Sherman Cymru, 

ac a Theatr y Sherman yn ailagor ei 

drysau ym mis Chwefror, bydd y 

misoedd nesaf yn rhai cyffrous a 

phrysur i Mared. Pob dymuniad da iddi. 

 

Pegwn y De 

Mae pobl eraill o’r ardal wedi bod yn 

cael anturiaethau hefyd! Os ewch i 

wefan Extreme World Races, cewch 

hanes ras arbennig i Begwn y De, ac 

mae Mark Morgan, Meisgyn, yn aelod o 

dîm Mercury (ar y chwith, ail res o’r 

gwaelod yn y llun). Gadawodd Mark am 

Cape Town ar 14 Rhagfyr, a hedfan 

oddi yno i Antarctica. Oherwydd y 

tywydd gwael, roedd popeth bedwar 

diwrnod yn hwyr yn cychwyn, ond wrth 

imi ysgrifennu hwn, roedd hi’n 14eg 

diwrnod y ras, a thîm Mercury oedd yn 

yr ail safle. Disgwylir i’r ras orffen tua 

24 Ionawr ac mae lluniau anhygoel i’w 

g w e l d  a r  y  w e f a n  h t t p : / /

www.extremeworldraces.com/races/

south-pole-race/ 

 

Ymddeol i Cambodia! 

Na, nid ymddeol, ond newid cyfeiriad y 

bydd pobl y dyddiau hyn. Ac mae Eurof 

James wedi penderfynu newid cyfeiriad 

o ddifrif. Mae wedi ymddeol o’i swydd 

fel prifathro Ysgol Ynys-wen Treorci 

ers hanner tymor yr hydref, ond yn 

hytrach nag ymlacio, ar 19 Ionawr roedd 

yn hedfan allan i Cambodia, i dreulio 

cyfnod o naw wythnos yn dysgu yn 

ysgol Grace House yn Siem Reap, y 

ddinas lle mae’r temlau Bwdhaidd 

mwyaf yn y byd. Bydd y cyfnod yn rhan 

o gynllun gwirfoddoli gyda chwmni 

Globalteer ac mae Eurof wedi pacio peli 

rygbi, gan ei fod, ymhlith pethau eraill, 

yn gobeithio dysgu sgiliau rygbi i’r 

disgyblion yn Grace House. Pob 

dymuniad da Eurof. 

 

Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn â Meinir a Huw Rees 

a’r teulu i gyd ar golli mam Meinir yn 

ddiweddar. Roedd Mrs Joyce James yn 

91 oed ac yn byw mewn cartref yn 

Cross Hands ers nifer o flynyddoedd. 

Bydd colled fawr ar ei hôl. 

   Pob cydymdeimlad hefyd ag Allan 

James, Ceri Anwen ac Iwan a’u 

teuluoedd ar golli tad yng nghyfraith a 

thad-cu, Mr David Rees, Maes-teg. 

 

Newyddion mis Chwefror 
Diolch i bawb a gysylltodd â newyddion 

y mis yma. Anfonwch eich newyddion 

a m  y  m i s  n e s a f  a t 

dafydd@glancreigiau.plus.com neu 

ffoniwch 02920 899355. Diolch yn 

fawr. 

http://www.extremeworldraces.com/races/south-pole-race/
http://www.extremeworldraces.com/races/south-pole-race/
http://www.extremeworldraces.com/races/south-pole-race/
mailto:dafydd@glancreigiau.plus.com
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Eifiona 

Hewitt, Penywaun, sydd wedi derbyn 

triniaeth ar ei hysgwydd yn Ysbyty 

Brenhinol Morgannwg. 

   Dymuniadau gorau i Eirlys Davies, 

Heol y Ffynnon a hithau hefyd wedi 

treulio amser yn yr ysbyty yn ystod y 

mis. Gwellhad buan i chi eich dwy. 

 

Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y clywsom am 

brofedigaeth Mike West a gollodd ei 

fam yn ystod mis Ionawr. Roedd Mrs 

Margaret West wedi bod yn wael ei 

hiechyd yn Ysbyty Treforys ers peth 

amser. Estynnwn ein cydymdeimlad  

diffuant i Mike a Lyn a’r bechgyn yn 

Nantcelyn. 

 

Ymddeoliad 

Dymunwn yn dda i Celt Hughes, 

Nantyfelin ar ei ymddeoliad. Bydd 

digon o hamdden yn awr i fwynhau 

hwylio ym Mhwllheli. Mwynha dy hun. 

 

Pen-blwydd arbennig. 

Llongyfarchiadau i Caroline Rees, 

Penywaun, sydd wedi dathlu pen-

blwydd arbennig yn ystod mis Ionawr. 

 

Casglu Calennig yn y Pentref 

Roedd Bore Calan ar Ddydd Sul eleni ac 

fe ddaeth nifer o blant i’r Gwasanaeth 

Cymun yn y capel, gan ymuno gyda’r 

oedolion yn y Ganolfan i gael paned cyn 

cychwyn ar eu taith o gwmpas y pentre i 

ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i 

bawb. Mae’r pentrefwyr wrth eu boddau 

fod y criw plant siriol yma a’u rhieni 

brwdfrydig yn cadw’r hen draddodiad 

yn fyw. Fe gyfrannodd y plant £80 o’u 

harian calennig i elusen Tŷ Hafan. 

 

Mrs Valmai Arnold 

Gyda gofid y clywsom am farwolaeth 

Mrs Valmai Arnold, gynt o Heol y 

Ffynnon, ar y trydydd o Ionawr. Ar ôl 

marwolaeth ei gŵr, David fe symudodd 

Valmai o Borthcawl i fyw i’r Efail Isaf 

er mwyn cael bod yn agos i’w merch, 

Mary, a’r teulu. Daeth yn aelod selog yn 

y Tabernacl ac roedd yn berson siriol a 

chyfeillgar a’i sgwrs bob amser yn 

fywiog a diddorol. Yn anffodus 

dirywiodd ei hiechyd a phallodd ei chof 

a bu’n rhaid iddi dreulio rhyw bum 

mlynedd olaf ei hoes yn Hosbis George 

T h o m a s  y n  Y  R h o n d d a .  

Cydymdeimlwn yn fawr â Mary a Peter 

a’r teulu yn Heol y Ffynnon. 

 

Mrs Joyce Davis 

Bu Mrs Joyce Davis farw ddiwedd 

Tachwedd a chynhaliwyd ei hangladd 

yn Eglwys Sant Illtyd ar y chweched o 

Ragfyr. Dwi’n siŵr y bydd amryw o gyn

-ddisgyblion Ysgol gynradd Garth Olwg 

yn cofio wyneb hawddgar Joyce, un o 

gogyddion yr ysgol. Bu’n byw ym 

mhentref Efail Isaf am flynyddoedd cyn 

symud i Donteg. Er nad oedd Joyce ei 

hun yn siarad Cymraeg gwnaeth yn siŵr 

fod yr wyrion, Mathew a James Connick 

yn derbyn addysg Gymraeg. Estynnwn 

ein cydymdeimlad i Hillary, ei merch 

a’r wyrion. 

 

Mrs Betty Lewis 

Mae wedi bod yn gyfnod o golledion 

trwm yn y pentref dros adeg y Nadolig. 

Trist yw gorfod cofnodi fod Betty 

Lewis, Penywaun wedi marw ar y 

nawfed o Ragfyr. Daeth yn aelod 

ffyddlon o’r gynulleidfa sydd  yn addoli 

yn Saesneg yn y tabernacl bob bore Sul. 

Roedd yn athrawes Bioleg yn Ysgol 

ramadeg y Merched ym Mhontypridd a 

hi oedd Dirprwy Brifathrawes yr ysgol. 

Roedd Betty’n cyfrannu’n helaeth i 

elusennau ac rwy’n siŵr y gwêl Tŷ 

Hafan, yn arbennig, ei cholli’n fawr. 

 

Cyngerdd Côr Godre’r Garth 

Un o uchafbwyntiau calendr y Nadolig 

yn yr Efail Isaf yw Cyngerdd Nadolig 

Côr Godre’r Garth. Roedd hwn yn 

gyngerdd arbennig gan fod y Côr yn 

lans io  e i  CD ne wydd ,  “Coro 

Angelicus”, a chlywsom wledd yn 

gwrando ar rai o’r anthemau a’r caneuon 

o’r CD. Cafwyd canu nerthol, 

gwefreiddiol gan y Côr o dan arweiniad 

Eilir Owen Griffiths a’r cyfeilydd 

Branwen Evans. Fe swynwyd y 

gynulleidfa hefyd gan yr unawdydd 

Emyr Wyn Jones o Aberdâr a chollwyd 

ambell ddeigryn wrth wrando ar ei 

gyflwyniad sensitif o “Anfonaf Angel” 

gan Robat Arwyn. 

 

Y TABERNACL 

Gweithgareddau’r Nadolig 

Bu cyfnod y Nadolig yn fwrlwm o 

brysurdeb yn ôl yr arfer yn y Tabernacl. 

Cafwyd gwasanaeth graenus iawn gan 

blant yr Ysgol Sul ac aelodau Teulu 

Twm ar fore Sul, Rhagfyr 18fed. Roedd 

y capel dan ei sang. Aeth y plant a’u 

rhieni i Neuadd y pentref i gael eu parti 

Nadolig ar ôl yr Oedfa gan ddisgwyl yn 

eiddgar am ymweliad Siôn Corn. 

   Cynhaliwyd ein Gwasanaeth Noswyl 

Nadolig fel arfer. Geraint Rees lywiodd 

yr Oedfa a daeth amryw o gorau bach, 

partïon ac unigolion i gynnig eu 

heitemau. Cafwyd oedfa gofiadwy a 

phawb yn croesawu’r Nadolig yn frwd 

ar y diwedd. 

   Gan fod y Nadolig yn disgyn ar y Sul 

roedd amryw o’r ffyddloniaid yn ôl yn y 

capel am hanner awr wedi naw yn 

cynnal oedfa Fore ‘Dolig o dan 

arweiniad y Parchedig Eirian Rees. 

   Diolch i Ann Dixey am arwain grŵp o 

wirfoddolwyr i ddidoli a phacio’r 

hamperi Nadolig sy’n cael eu cyflwyno i 

bobl ifanc sydd newydd adael gofal y 

Gwasanaeth Cymdeithasol yn yr ardal. 

Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd arian 

a nwyddau i wneud y cyfan yn bosibl. 

 

Merched y Capel 

Daeth nifer dda o aelodau ynghyd i 

Ganolfan y Tabernacl ar Ionawr y 

ddegfed i fwynhau paned a threfnu 

rhaglen y tymor. Mae’r arlwy i weld yn 

un diddorol dros ben. Ein cyfarfod 

cyntaf fydd ymweliad â’r Coleg Cerdd a 

Drama ar ei newydd wedd ddydd 

Mercher, Chwefror y cyntaf i wrando ar 

rai o’r myfyrwyr yn canu caneuon o fyd 

yr Opera. 

 

Gwneud cyflaith 

Teithio yn y car yr oeddwn i ryw 

brynhawn cyn y Nadolig pan glywais 

lais cyfarwydd yn fy hyfforddi yn y 

grefft o wneud cyflaith. Ann Dixey oedd 

yno o Sain Ffagan yn ein goleuo ni, 

wrandawyr am y grefft hynafol. Beth 

am gael arddangosfa yn y Ganolfan yn y 

Tabernacl cyn y Nadolig nesa? Syniad 

da i grŵp Merched y Tabernacl! 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 

Chwefror 

Chwefror 5ed: Oedfa Gymun o dan ofal 

ein Gweinidog. 

Chwefror 12fed: Y Parchedig Aled 

Edwards. 

Chwefror 19eg: Dr Keith Rowlands 

Chwefror 26ain: Mrs Elenid Jones 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 
(Lluniau tudalen 13) 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

Pantomeim   

Aeth disgyblion  Blynyddoedd 1 a 2  a 

Tedi Twm i’r Miwni ym Mhontypridd i 

weld y  pantomeim ‘Jac a’r Goeden 

Ffa’. Roedd pawb wedi cael amser wrth 

eu boddau yn enwedig Tedi Twm a 

gafodd ymuno â’r actorion ar y llwyfan. 

 

Trip i weld Siôn Corn  
Roedd y dosbarthiadau Meithrin a 

Derbyn wedi cyffroi wrth ymweld â 

Siôn Corn ym Mharc Gwledig Dâr.  

Roedd Siôn Corn yn hael iawn gyda’i 

anrhegion ac roedd pawb wedi gwirioni 

â’r ffaith ei fod yn siarad Cymraeg. 

 

Gwasanaethau a Sioeau Nadolig  

Cynhaliwyd gwasanaethau carolau  

Nadolig Bl1-6  yn eglwys Dewi Sant, 

Tonyrefail. Hoffem ddiolch yn fawr  i 

Ficer Ruth a chyfeillion yr eglwys am 

eu cymorth parod bob amser ac i holl 

blant a staff yr ysgol am eu gwaith caled 

i sicrhau llwyddiant y sioeau a 

gwasanaethau Nadolig eto eleni. Diolch 

hefyd i’r rhieni am eu cymorth gyda’r 

gwisgoedd. 

 

Canu Carolau 

Aeth criw o ddisgyblion o flwyddyn 6 i 

ganu carolau i ganolfan ddydd yr 

henoed yn Nhonyrefail.  Cafwyd croeso 

arbennig yno ac roedd pawb mewn 

hwyliau da. 

 

Ffair Nadolig 

Diolch yn fawr i’r gymdeithas rieni am 

drefnu Ffair Nadolig llwyddiannus eto 

eleni. Braf oedd gweld cynifer o bobl yn 

cefnogi’r ysgol. 

 

Sgwrs am gyfnod yr Ail Ryfel Byd 

Roedd disgyblion Bl 3 a 4 wedi treulio'r 

bore yng nghwmni Mrs Ware a ddaeth 

i’r ysgol i siarad am ei phlentyndod yn 

ystod yr ail ryfel byd yn y Rhondda. 

Diolch yn fawr iddi am ddod â’r profiad 

yn fyw i’r plant. 

Y Fari Lwyd 

Daeth y Fari Lwyd ar ymweliad i’r 

ysgol! Fe aeth Mr Gruffydd  gyda’r Fari 

i bob dosbarth. Roedd y plant wedi 

gwirioni i weld y ceffyl rhyfedd a 

chlywed am hen draddodiadau Nos 

Galan! 

  

Croeso nôl 

Croeso nôl i Mrs Morris ar ôl ei chyfnod 

mamolaeth. 

 

Pêl-rwyd 

Ar 12fed o Ionawr bu tîm pêl-rwyd yr 

ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth 

yr Urdd yng Nghanolfan Hamdden 

Rhondda Fach. Chwaraeon ni chwe gêm 

yn ystod y dydd, gan ennill pump a 

chael gêm gyfartal yn erbyn y 

buddugwyr. 

   Roedd pawb wedi chwarae’n arbennig 

o dda, ond ein sêr oedd Mali a Bethan 

am sgorio 31 pwynt rhyngddynt i’r tîm! 

Diolch i Miss MacDonald a Mrs 

Hamilton am fynd â ni. 

Adroddiad Gwenno Iolo Davies 

(Capten) 

 

Tŷ Hafan 

Diolch i Martin y gofalwr am goginio 

cyri i’r staff er mwyn codi arian i elusen 

Tŷ Hafan.  

 

Ail gylchu 

Diolch i bawb a ddaeth â hen gardiau 

Nadolig i’r ysgol. Aeth Mr Gruffydd, 

Gwenno Iolo Davies a Ieuan Morris 

lawr i Donysguboriau er mwyn eu 

hailgylchu.    

   

Parch Carwyn Arthur 

Mae’r Parch Carwyn Arthur yn gweithio 

gyda phlant Blwyddyn 5 yn dilyn cwrs 

Beibl chwilotwr.   

  

Côr a cherddorfa  

Ar ddechrau mis Ionawr aeth aelodau 

côr a cherddorfa’r ysgol i aros ym 

Mharc Gwledig Cwm Dâr am y 

penwythnos i ymarfer ar gyfer 

Eisteddfod yr Urdd. Mwynhaodd y plant 

yr ymarferion, ond hyd yn oed yn fwy, 

mynd am dro i’r parc a mynd am baned 

yn y caffi! Lluniau tudalen 13. 

                   

Nofio Cenedlaethol yr Urdd 

Pob hwyl i Caitlin Sparkes a Grace 

Poslethwaite yng nghystadleuaeth nofio 

Cenedlaethol yr Urdd. Yn anffodus ni 

fydd Bethan-Horscroft Preest yn 

cystadlu oherwydd anaf i’w braich.    

Tîm Pêl-rwyd 

 

Angen siarad yn gyfrinachol? 
 

SAMARIAID 
 
 

Llinell Gymraeg 
 

0300 123 3011 

Olifer 

Perfformiodd yr Adran Iau sioe Olifer 

yn y Ganolfan Gydol Oes ddechrau mis 

Rhagfyr. Llongyfarchiadau i bawb ac yn 

enwedig i’r prif gymeriadau am ddysgu 

eu rhannau ac am eu perfformiadau 

gwych – Dylan Porter ac Isabell Price 

fel Olifer, Grace Postlethwaite a Mollie 

Schofield fel Nansi, Cairan Powell fel 

Bill Sykes, Lauren Goddard a Bethan 

Horscroft-Preest fel Fagin a Caitlin 

Sparkes ac Ieuan Morris fel Dodger.  

 

Cyfnod Sylfaen 

Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig y 

Cyfnod Sylfaen yng Nghapel Salem. 

Roedd y plant a’r rhieni wrth eu boddau. 

Dilynwch yr ysgol ar Twitter. Dyma 

ffordd arall i ni gyfathrebu a chi gyda’n 

prif negeseuon. 

 

Ymweliad Dosbarth Mrs Evans â 

chaffi Pili Pala 

Ddydd Mercher aeth dosbarth Mrs 

Evans am dro i gaffi Pili Pala yn y 

pentref.  

   Mae gan y plant  gaffi fel cornel 

chwarae rôl yn y dosbarth ac roedden 

nhw wedi gofyn am fynd i gaffi “ go 

iawn.” 

   Cafwyd amser arbennig yna. Gwelodd 

y plant  enghreifftiau o fwydlenni a 

chafon nhw y cyfle i holi Mr Price am ei 

waith yn y caffi. 

   Diolch yn fawr iawn i Mr Price am ei 

groeso ac am baratoi  pice ar y maen 

(siapiau amrywiol) a sudd oren yn 

arbennig ar ein cyfer. 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Diogelwch trwy ddaearu 

Mark Davies oedd y siaradwr yng 

nghyfarfod mis Tachwedd  Cymdeithas 

Wyddonol Cylch Caerdydd. Mae Mark yn 

byw yn Rhydlafar gyda’i wraig Gwenno 

a’u  tri phlentyn –Beca,  Elan ac Ifan.  

Bu’n sôn am ei waith fel peiriannydd gyda 

chwmni Earthing Solutions – cwmni 

Cymreig  wedi ei leoli ym Mhontyclun. 

Dyma un o’r ychydig gwmniau Prydeining 

sy’n arbenigo ym maes cynllunio 

sustemau daearu effeithlon ar gyfer 

gorsafoedd ac is-orsafoedd trydan. Er nad 

yw daearu ar yr olwg gyntaf yn bwnc sy’n 

dwyn sylw pobl eto fel yr awgryma testun 

y sgwrs - ‘Diogelwch trwy Ddaearu Pwer 

Trydan’ - mae’n fater o’r pwys mwyaf  a 

dangosodd Mark, mewn un clip ffilm, y 

canlyniadau ffrwydrol all ddigwydd pan 

mae torrgylched yn digwydd ar foltedd 

uchel. 

   Fel peirannydd amlinellodd Mark y 

modd y mae ei  waith yn golygu dwyn 

nifer o ddisgyblaethau - Ffiseg, Bywydeg, 

Daeareg – at ei gilydd a’u cyplysu ag offer 

mesur  blaengar a meddalwedd 

soffistigedig i gynllunio sustemau daearu 

diogel. Cyflogir y cwmni  ar brosiectau ar 

draws Prydain ac mae hefyd wedi 

gweithio mor bell â’r Dwyrain Canol (gan 

gynnwys sicrhau sustem ddaearu ar gyfer 

gwesty 7 seren Dubai!). Copr yw’r 

deunudd a ddefnyddir ar gyfer y 

rhwydweithiau daearu oherwydd ei 

wrthedd (resistivity) isel ac nad yw’n 

rhydu a chyfeiriodd Mark at broblem 

dwyn copr sy’n gyffredin iawn y dyddiau 

yma; problem  sydd, heb sôn am y gost a’r 

anghyfleustra, yn weithred beryglus iawn 

i’r lleidr. 

   Roedd yn amlwg bod y gynulleidfa wedi 

ei hargyhoeddi’n llwyr o bwysgirwydd 

daearu effeithiol a da oedd cael clywed am 

lwyddiant cwmni bychan technolegol 

Cymreig sy’n arwain yn ei faes ac yn 

ffynnu. 

 

Cydymdeimlad 

Yn drist iawn, ychydig cyn y Nadolig , bu 

farw Wynn Roberts , Pant yr Awel , Heol 

y Parc yn 79 mlwydd oed. Yn Llanisien ac 

yna Rhiwbeina y codwyd Wynn  a'i frawd 

Gwilym , ond roedd gwreiddiau'r teulu yn 

ddwfn yn ardal Penrhyndeudraeth a Nant 

Peris , a'r acen Ogleddol gre’ honno oedd 

ar wefusau'r ddau frawd. Wedi gadael 

Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd aeth 

Wynn i fwrw'i brentisiaeth fel tir fesurydd 

yng Nghaerloyw, ac ar ôl cyfnod yn y 

fyddin daeth yn ôl i Gymru i weithio yn 

adran y ffyrdd a'r pontydd i hen Gyngor 

Sir Morgannwg. Symudodd ef a'i wraig 

Angela i Bentyrch - i Bant yr Awel ym 

1971 ac er nad yw Angela yn medru'r 

Gymraeg, mynnodd y ddau godi'r pedair 

merch Ceri, Sally, Bethan a Tara i siarad 

yr iaith. Roedd Wynn yn dad-cu - neu daid 

- balch iawn yn ystod y blynyddoedd 

diwetha’ yn gweld y to nesa - yr wyrion 

a'r wyresau - hefyd yn rhugl yn yr iaith. 

   Roedd canu'n rhan fawr o fywyd Wynn - 

yn rhes flaen y baswyr yn y Gymanfa 

flynyddol ym Methlehem Gwaelod y 

Garth, ac am ugain mlynedd yn aelod 

gwerthfawr iawn - yn lleisiol a 

chymdeithasol , o Gôr Meibion Pendyrus! 

Roedd ganddo ddiddordeb mawr hefyd 

mewn hanes lleol a hel achau, a bu'n 

ymhel â'r rheini bron hyd y diwedd er iddo 

orfod ymladd brwydyr hir a phoenus dros 

nifer o flynyddoedd yn erbyn y cancr. 

Gwaetha'r modd fe ddaeth y frwydyr 

honno i ben ar y 26 ain o Dachwedd. Fe 

gofiwn ni Wynn fel tipyn o gymeriad - 

hynaws a llawn hwyl, ac yn Gymro i'r 

carn, ac ‘ryn ni'n estyn ein cydymdeimlad 

di -ffuant i Angela a'r merched a'r teulu i 

gyd. (HLlD) 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i Bethan 

Pickard ar ennill gradd M.Sc. mewn 

Seicoleg Gymhwysol o Brifysgol 

Portsmouth. Fe fydd y cymhwyster yma 

yn ychwanegu at ei sgiliau yn ei gwaith fel 

cynorthwy-ydd dysgu i  ferch  ifanc  â 

Syndrom Downs  yn Ysgol Peterlea yng 

Nghaerdydd. 

   Achos arall i ddathlu i’r teulu oedd 

clywed  y newyddion da bod Sara, chwaer 

Bethan,  wedi cael ei dewis i gario’r 

Tortsh  Olympaidd pan ddaw ar ei thaith i 

Gaerdydd ym mis Mai.  Anrhydedd mawr 

iddi ac  mae Sara yn edrych ymlaen yn 

eiddgar at yr achlysur. 

 

Dyweddïad 

Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig, 

cyhoeddodd Marged Haf a Daniel Wyatt 

eu dyweddiad. Mae’r ddau ohonynt yn 

gyn-ddisgyblion o Ysgol  Llanhari, 

Marged o Bentyrch yn ferch i Ann a  

Rhodri, a Daniel o’r Beddau. Swyddog 

cynllunio gyda  Chyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf yw  Marged, ac mae 

Daniel yn Gydlynydd Gwaith gyda 

chwmni Wales and West Utilites. Byddant 

yn priodi ddiwedd yr haf ac yn ymgartrefu 

y n  N h r e g a n n a ,  C a e r d y d d . 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i’r 

ddau. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Rhodri, sef tad 

Marged, ar ddathlu penblwydd arbennig 

iawn yn ddiweddar. 

 

Dymuniadau Da 

Dymunwn yn dda i  Bronwen Morris  yn 

dilyn ei llawdriniaeth.  Da deall hefyd bod 

Yvonne Williams yn gwella ac yn cryfhau 

ar ôl ei llawdriniaeth hithau cyn y 

Nadolig. 

   Yn ogystal,‘rydym yn  meddwl am ac yn 

dymuno’n dda i Haulwen Hughes wrth 

iddi hithau dderbyn triniaeth. 

   Dymunwn adferiad buan hefyd i Mrs 

Megan Morris sydd yn yr ysbyty wedi iddi  

syrthio tra’n aros gyda Carol, ei merch a 

Huw, yma ym Mhentyrch dros y Nadolig. 

Gobeithio y bydd nôl yn ei chynefin yn 

Llanelli cyn hir. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i  Becky a Hywel 

Williams ar enedigaeth eu mab, Michael 

Hari, brawd bach annwyl i’w chwaer Erin. 

Mae’n siwr bod Yvonne a Gareth, Mam-

gu a Tad-cu wrth eu boddau, a’i ddyfodiad 

yn help i Yvonne wella. 

 

Merched y Wawr 

Yng nghyfarfod mis Ionawr o Ferched y 

Wawr cafwyd cyflwyniad diddorol gan 

Penri Williams am hanes Pentyrch a’r 

ardal, ac am rai haneswyr lleol. 

Dangoswyd  rhaglen Don Llywelyn - 

“Dan Sylw” - a oedd yn tanlinellu pa 

mor gymreig oedd y pentref,  wrth weld 

a gwrando ar rai o’r  hen gymeriadau  a 

siaradai Gymraeg  mewn cyfnod 

cynharach. 

   Mae sefydlu amgueddfa Pentyrch 

wedi cyfoethogi ein gwybodaeth am 

hanes Pentyrch a’r ardal fel y mae 

Rhodri Gwyn Jones yn adrodd yn y 

gerdd yma a gyfansoddwyd ganddo ar 

gyfer nos Galan 2011. 

 

     Amgueddfa Pentyrch 
 

Agorwyd yn ddiweddar 

Ein hamgueddfa flaengar 

Bu son ar raglen Wedi 7 

Yn faith am le digymar. 

 

Mae’n adrodd hanes ardal 

A bro nad oes mo’i hafal 

Bu cywain trylwyr ymhob tŷ 

A hynny gyda gofal. 

 

Cribinwyd oes  o greiriau 

Yn frith eu hynafiaethau 

Pob un yn stori werth ei dweud 

A’u gwneud yn gofgolofnau. 

 

Cofnodwyd llais a darlun 

Atgofion llu amheuthun 

A gwelir wyrth y Garth a’i chap 

Ar fap yn dir a murddun. 

 

I grefydd rhoir lle amlwg 

Ar dafarn cawn gipolwg 

O hwyl a sbort a sbri pob oes 

I’r cyfoes cawn gydolwg. 

 

Mae’n frith o’n traddodiadau 

Yn llawn ein bywgraffiadau 

A bydded eto i‘r oes a ddel 

Yn sêl i’w deffroadau. 

 

Ein diolch i gynghorwyr 

‘Run modd i’r holl chwilotwyr 

Y maent i gyd , pob un o’r llu 

’Di tyfu’n gymwynaswyr. 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

PENTYRCH 

 

Clwb y Dwrlyn 

 Bu’n gyfnod prysur cyn y Nadolig. 

Cafwyd cinio blasus iawn a llawer o hwyl 

wrth ganu a chyfansoddi limrigau (sâl 

iawn yn ôl y beirniad Huw Llywellyn 

Davies) yn De Courcey’s. Er gwaetha’r 

glaw aeth criw yn ôl yr arfer i ganu 

carolau – o gwmpas Creigiau tro yma. 

Casglwyd £100 tuag at Ysgol Craig y 

Parc. 

   Yna  daeth cyfle i ddathlu’r flwyddyn 

newydd drwy gynnal Plygain yn Eglwys 

Sant Catwg, a hyn am y tro cyntaf yn 

hanes y gymdeithas. Bu’n noson 

llwyddiannus iawn. ‘Roedd yr eglwys yn 

orlawn a phawb oedd yno wedi cael bod 

yn rhan o noson i’w thrysori . Gyda 

Geraint Wyn Davies yn llywio, pleser pur 

oedd gwrando ar gôr bach hyfryd Ysgol y 

Creigiau, yr unigolion a’r partion eraill. 

Mynegodd nifer fawr  y gobaith y daw’r 

Plygain yn ddigwyddiad blynyddol o hyn 

allan, cymaint oedd y mwynhad. 

Casglwyd £325 tuag at elusen ddewisedig 

yr eglwys  ar gyfer y cant o blant sydd yn 

dioddef o  HIV Aids  ac yn cael gofal yng 

nghanolfan  “The Morning  Star “ yn ninas 

Welkom yn Ne’r Affrig. 

   Diolch i’r pwyllgor am drefnu ond yn 

arbennig i Eirlys Parry a Margaret Roberts 

am eu gwaith caled. 

Y Fenter yn 20 mlwydd oed!  

Fel rhan o ddathliadau ugainmlwyddiant y 

Fenter eleni ‘dyn ni newydd gychwyn 

prosiect arbennig a chyffrous! (Prosiect  

366) 

   Rydyn ni am greu darn o gelf arbennig i 

ddathlu ein Penblwydd, ond mae angen 

eich help! Rydym yn chwilio am 366 o 

ffotograffau, un i gynrychioli pob dydd o'r 

flwyddyn naid. Byddwn yn gosod teitl 

newydd ar ddechrau bob mis ( Bydd y teitl 

ar ein gwefan ac hefyd ar facebook a 

twitter) - Ewch ati i dynnu ffotograff o'ch 

dehongliad personol! Defnyddiwch eich 

dychymyg a byddwch yn greadigol!  

   Cyfle i ennill camera digidol os mai'ch 

ffotograff chi yw'r un gorau allan o'r 366!! 

   Anfonwch eich ffotograffau cyn diwedd 

pob mis at: catrinreynolds@menteriaith. A 

wnewch chi gynnwys eich enw a'ch 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

cyfeiriad neu anfonwch nhw trwy twitter 

neu facebook 

   Edrychwn ymlaen at weld eich 

ffotograffau! Dim ond y ffotograffau 

mwya' deniadol fydd yn cael eu cynnwys 

yn y darn o waith celf gorffenedig . Os yw 

eich ffotograff chi yn cael ei ddewis 

byddwch yn derbyn anrheg bach arbennig! 

Dwedwch wrth eich ffrindiau! 

 

Dechrau da i’r dosbarthiadau dawnsio 

lladin! 

Rydym yn hapus iawn yma yn y Fenter 

gyda llwyddiant y dosbarthiadau dawnsio 

lladin cyfrwng Cymraeg yng Nganolfan 

Dysgu Gydol Oes Gartholwg. Mae’r grŵp 

yn un hyfryd, a phobl o bob oed a gallu 

wrth eu bodd yn dawnsio pob wythnos! 

Edrychwch allan am gyrsiau cyfrwng 

Cymraeg i oedolion yn y dyfodol. Os oes 

‘da chi unrhyw syniadau arbennig am 

ddosbarthiadau neu os ydych yn diwtor/

arbenigwr sydd yn gallu siarad Cymraeg 

cysylltwch â’r Fenter ar 01443 407570 

 

Amser Cylch - Menter Iaith mewn cyd 

weithrediad  â TWF 

Dewch i gael hwyl gyda’ch babi yn y 

Gymraeg! Stori, canu a sesiwn celf a 

chrefft yn y Gymraeg ac hwn i gyd am 

ddim! 

   Cyfle gwych i wneud ffrindiau newydd 

ac ymarfer eich Cymraeg. Croeso i bawb! 

Pob bore Llun (10:30-11:30yb)  - Llyfrgell 

Pontyclun 

(Sesiwn gyntaf – 23.1.12 (Rhedeg am 6 

wythnos *Dim yn ystod hanner tymor) 

   Ymunwch â ni unrhywbryd! 

   Am fwy o fanylion cysylltwch a Nia neu 

Catrin ar 07779329342/01443 407570 neu  

ewch i wefan y Fenter  am fwy o 

ddyddiadau a lleoliadau yn ystod y 

flwyddyn: www.menteriaith.org 

 

Sesiynau stori a chreu – Hanner tymor 

mis Chwefror 2012 

Os ydych chi’n edrych am rywbeth 

gwahanol i wneud dros wyliau hanner 

tymor dewch i fwynhau stori a wneud 

ychydig o gelf a chrefft yng nghwmni staff 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

   Cyfle i blant glywed stori Cymraeg a 

chreu rhywbeth arbennig i fynd adref. 

Gweler  lleoliadau, dyddiadau ac 

amseroedd sesiynau  llyfrgelloedd yr ardal 

yma isod. (*Mae’r  sesiynau yma yn addas 

i blant oed Meithrin -7 mlwydd oed ) 

Llyfrgell Pentre’r Eglwys    Dydd Mercher    

Chwefror  15ed    10:30-11:30yb 

Llyfrgell Pontypridd  Dydd Iau  Chwefror  

16eg  10:30-11:30yb 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin 

Reynolds (Swyddog gweithgareddau 

Teuluol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

ar 01443 407570 neu e-bostiwch: 

catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi  - Dewch i 

ganu gyda ni! 

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni 

yng ngwmni’r cantores a’r delynores 

talentog Bethan Nia. 

Amgueddfa  Aberdâr – Mawrth 1af  10 -

11yb – Dewch yn eich gwisgoedd 

Cymreig! Croeso i bawb! 

Merched y Wawr 

Yn y cyfarfod diwethaf adroddodd Glynis 

Evans, Graigwen ei hanes yn gwneud 

gwaith gwirfoddol yng Ngweriniaeth 

Dominica. Mis yma fe fydd Sian Thomas, 

Caerdydd yn siarad am ‘Sodlau’n Siarad’ 

yng Nghlwb y Bont am 7.30 nos Iau, 

Chwefror 9fed. Ym mis Mawrth R.Alun 

Evans yw’r gwr gwadd. Ei destun fydd 

‘Llythyron mam a’i mab’. Croeso i bawb i 

Glwb y Bont nos Iau, Mawrth 8fed am 

7.30. 

 

Clwb Llyfrau 

Mae’r clwb yn dal i gwrdd yng Nghlwb y 

Bont am 8.00 ar y trydydd nos Fawrth bob 

mis.’The Road Home’ gan Rose Tremain 

yw’r llyfr dan sylw ar Chwefror 21ain.Ym 

mis Mawrth 'Atsain y Tonnau' gan John 

Gwynne yw’r gyfrol. 'Un o ble wyt ti?' 

gan Ioan Kidd yw nofel mis Ebrill. Croeso 

i bawb i ymuno am sgwrs anffurfiol. 

 

Gwellhad Buan 

Dymuniadau gorau i Siwan Rainsbury, 

merch Dave a Margaret Francis ar ôl 

derbyn llawdriniaeth cyn y Nadolig. 

 

Llongyfarchiadau 

Ar ddiwedd y flwyddyn bendithiwyd 

priodas Huw Caffery a’i wraig, Janet yng 

Nghapel Sardis gan Y Parch Allan 

Pickard. Ffrindiau ysgol i Huw oedd ei 

weision sef Gareth Howells a Ryan 

Aldridge. Beca, chwaer Huw oedd un o 

forynion Janet. Canodd Parti’r Efail yn 

ystod y gwasanaeth. Brawd Gerwyn, Alun 

Caffery oedd wrth yr organ. Cafodd y 

gwesteion tramor eu cyfarch mewn 

ychydig o Fanderin gan Gerwyn a 

blaswyd  peth o ddiwylliant Cymru yn y 

twmpath yn y nos gyda Dawnswyr 

Nantgarw. (Llun tudalen 4) 

 

Wedi 7 

Buodd dau o fechgyn yr ardal yn sgwrsio 

yn ddiweddar ar S4C. Gwelson ni Gareth 

Mahoney yn siarad am ei fenter yn rhentu 

bythynnod a fflatiau o safon yng 

Nghymru. Sôn am ei ddiddordeb mewn 

cerddoriaeth gwnaeth Alun Reynolds. 

 

Croeso Nôl 

Teithiodd criw o’r ardal ym mis 

Tachwedd i Fangladesh gyda Wil Morus 

Jones i weld y gwaith mae’r elusen Bangla 

Cymru yn gwneud. 

mailto:catrinreynolds@menteriaith.org
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Evan 

James 

CORNEL 

Y Plant
 

Dathliadau’r Nadolig  

Bu’r Ffair Nadolig yn llwyddiant mawr 

unwaith eto. ‘Roedd nifer o stondinau 

gwahanol yn cynnwys nwyddau wedi eu 

gwneud o ddeunyddiau ail-gylchu. Diolch 

i bawb am eu help.  

   Aeth y dathliadau’n dda gyda 

dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen yn 

cyflwyno eu sioeau yn neuadd yr ysgol. 

‘Roedd y neuadd dan ei sang ar gyfer pob 

un o’r perfformiadau. 

   Cynhaliodd yr Adran Iau wasanaeth 

Nadolig yn Eglwys Santes Catherine. 

‘Roedd yr eglwys yn llawn ac ‘roedd 

awyrgylch hyfryd yno.  Gorffennwyd y 

tymor gyda noson yng ngofal y pennaeth 

Mrs. Moyra Greaney. Cafwyd hwyl yn 

canu carolau. 

 

Gweithgareddau’r Tymor Newydd 

Bu’r plant lleiaf yn dathlu’r Flwyddyn 

Newydd Tseinïaidd trwy baratoi a blasu 

bwydydd Tseiniaïdd a chreu mygydau 

dreigiau.     Aeth plant dosbarthiadau 5,6 a 

7 am dro o amgylch y dref a sylwi ar yr 

holl drafnidiaeth sydd ym Mhontypridd. 

 

Ymwelwyr 

Daeth P.C. Jones i’r ysgol i siarad gyda’r 

disgyblion am bobl sy’n ein helpu.  

Cafodd y plant gyfle i wisgo gwisg 

arbennig P.C. Jones. 

   Daeth Mr. Brian Davies i drafod Y 

Celtiaid gyda dosbarthiadau 8 a 9. ‘Roedd 

y plant wedi rhyfeddu wrth ddarganfod 

cymaint o dystiolaeth o bentrefi Celtaidd 

sydd yn ein hardal ni. 

   Daeth Mandy o glwb pêl-droed 

Caerdydd i siarad gyda’r plant am 

bwysigrwydd dangos parch tuag at eraill.  

 

Chwaraeon 

Bu merched blynyddoedd 5 a 6 yn 

chwarae yng nghystadleuaeth Yr Urdd i 

ysgolion yr ardal yn Tylorstown.  Enillodd 

y merched un gêm a chawsant gêm 

gyfartal yn y gêm arall. Maen’ nhw’n 

edrych ymlaen at gystadlu yng 

Nghynghrair Clwstwr Gartholwg yn 

nhymor Y Gwanwyn.  Dyma’r garfan : 

Ellie Tapper, Emily Davies, Shauna 

Steadman, Isobel Henson, Seren Fowler, 

Seren Lloyd-Ellis, Lowri Durham, Lauren 

Mogford, Eiri Pitman, Caitlyn Galvin ac 

Elisha Phillips.  

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i ddosbarth 13 Mr. 

Daniels am ennill camera a tripod yn y 

g ys t ad l eu a e t h  “ Gwl e i d yd d i ae t h 

Ewropeaidd” wrth greu cyflwyniad ar 

Owain Glyndŵr. 

Cyrsiau Cyfieithu 
 

Ydych chi’n cael eich hunan weithiau yn 

cyfieithu cyfraniadau Cymraeg i gyfeillion 

di-Gymraeg mewn cyfarfod? Oes rhaid i 

chi gynnal cyfarfodydd eich cymdeithas 

yn Saesneg oherwydd bod un neu ddau yn 

eich plith ddim yn deall y Gymraeg? 

   Wel mae Cymdeithas Addysg y 

Gwei th w yr  (WEA) ac  Adran 

Gwasanaethau Cymraeg RhCT wedi dod 

i’r adwy i’ch helpu chi. Mi fydd Rhian 

Powell, tiwtor profiadol yn y maes 

cyfieithu ar y pryd, yn cynnal dau gwrs 

byr i ddechreuwyr ar ol hanner tymor;  un 

yn dechrau nos Fawrth 21ain o Chwefror 

am 7 o’r gloch a’r llall am 11 o’r gloch y 

bore ddydd Iau 23ain Chwefror ill dau yng 

Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg. 
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C R O E S A I R 

  L    
 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 15 Chwefror 2012 

Ar Draws 

7.  Agwedd (4) 

8.  Dirwedd (8) 

9.  Lladdfa (8) 

10.  Hylif i'w yfed (4) 

11. Dedfrydu (5) 

13. Hyderu (7) 

15.  Cloriannu (7) 

17. Hyd a Lled (5)  

20. Ffalster (4) 

21. Theatr (8) 

23. Symud ôl a blaen (8) 

24. Cludo arch ar hon (4) 

 

I Lawr 

1. Chwith (4) 

2. Glan afon (6) 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

7     8        

  8      9     

9         10    

10        12     

11 12     13       

15     14   17    18 

15   16     17 18    

21  22  23   19 23  24   

20    25 21      22  

26      27       

23         24    

29  29           

Atebion Rhagfyr 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

3. Cosi (5)  

4.  Offer ceffyl (7) 

5.   Lle i wneud cwrw (6) 

6.   Cynfas (8)  

12. Angenrheidiol (8)  

14. Yn deilchion (7) 

16. Bod yn dad (6)   

18. Penaethes abaty (6) 

19. Eisin (5) 

22.  Segur (4) 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

1  G W A LL G O F D Y  6 

T A W  N  R  E  M  B 

A  A S E TH U  LL O R I O 

F  L 11 R  D  Y  O  R 

A L A R CH  I  12 Y N Y D 

R 14   I F O R I   N  

N O DD F A    N O D O G 

18 E 19  D R A CH T  21  O 

C R A P 23 24 DD 25 E L A I N 

W  B  B  O  R  N  E 

T E I A R  L O L F A  S 

A  E  A  D  U  I E T 

29  C Y F L Y M D E R   

Gwefan Gymraeg i 
Gwyliau yng Nghymru 

 

Mae lansiad gwefan Gymraeg asiantaeth 

gwyliau ar-lein, gan gwmni ifanc Llion Pughe 

a Gareth Mahoney, yn ddatblygiad busnes 

arwyddocaol. 

   Bydd y wefan Gymraeg, ‘Y Gorau o 

Gymru’ (www.ygorauogymru.co.uk), yn 

galluogi cwsmeriaid i chwilio ac archebu 

gwyliau ym mhob cornel o Gymru trwy 

gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf. 

   Hwn yw’r busnes gwyliau ar-lein cyntaf o’i 

fath yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth a 

gwefan drwy gyfrwng y Gymraeg. 

   Mae Y Gorau o Gymru yn cynnig llety 

moethus pedwar a phum seren ar hyd a lled 

Cymru, a nawr fe fydd yn lledu ei apêl trwy 

ddarparu gwefan Gymraeg, yn ogystal ag un 

Saesneg ar gyfer archebion ac ymholiadau. 

Meddai Llion sy’n rhedeg asiantaeth Y Gorau 

o Gymru o Gemaes, ger Machynlleth: “Mae’n 

holl bwysig i ni fel cwmni ein bod yn 

ymgorffori’r iaith Gymraeg yn ein busnes. 

Ychydig iawn o ddarpariaeth sydd ar gael ym 

myd twristiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg.” 

   Ychwanegodd Gareth, sydd hefyd yn rhedeg 

y cwmni o’r swyddfa yng Nghaerdydd: “Mae 

22% o’n harchebion yn dod gan bobl sydd yn 

byw yng Nghymru ac mae 1 o bob 5 o 

drigolion Cymru’n siarad Cymraeg. Felly mae 

’na fwlch yn y farchnad ac rydyn ni’n hyderus 

y gallwn ei lenwi.” 

   Fel canlyniad i ennill cystadleuaeth 

entrepreneuriaeth Gorsedd y Dreigiau yn 

Eisteddfod Genedlaethol 2010 yr oedd y ddau 

bartner busnes yn medru cyflawni eu nod o 

sefydlu'r unig wefan Gymraeg gan asiantaeth 

sy’n gosod bythynnod gwyliau yn 

genedlaethol yng Nghymru. Maent hefyd 

wedi ymestyn gwasanaeth y wefan, fel ei bod 

nawr yn bosib i ddysgwyr archebu gwersi 

Cymraeg fel rhan o’r profiad gwyliau 

unigryw. 

   Ac os nad ydy hynny’n ddigon, mae’r 

bythynnod gwyliau yn dod gyda chynhwysyn 

ychwanegol, arbennig iawn sy’n gwneud 

gwyliau yng Nghymru yn unigryw a 

chyflawn. Fe’i gelwir yn 'Groeso Cynnes 

Cymraeg', a gallwch chwilio am fythynnod â 

pherchnogion sy’n siarad Cymraeg trwy glicio 

ar ‘perchnogion yn siarad Cymraeg’ o dan 

Enillydd mis Rhagfyr yw 

Mrs Gwynfa Edwards, Pontyclun 

Colli un o Gymry’r Ton 

Bu farw Nansi Lewis yn 102 oed.  Yr oedd 

yn gantores wych ac enillodd y Rhuban 

Glas yn Eisteddfod Genedlaethol 1943.  

Bu’n byw yn 102 Heol y Felin ar hyd ei 

hoes, mewn tŷ a adeiladwyd gan ei thad.  

Bu’n aelod ffyddlon yng Nghapel y Ton. 

‘Mwy o Opsiynau Chwilio’. 

   I ddathlu’r garreg filltir hon, hoffai 

Y Gorau o Gymru gynnig côd 

gostyngiad o 5% i unrhyw un sy’n 

dymuno aros yn eu bythynnod 

gwyliau yn 2012. Bydd y cynnig yn 

ddilys tan y 29ain o Chwefror 2012 

a’r côd (i’w ddyfynnu wrth archebu 

dros y ffôn neu ar-lein) yw 

‘Gwyliau2012’. Gellir defnyddio hwn 

ar gyfer unrhyw ddyddiadau yn ystod 

2012. 

  Am fwy o wybodaeth  ynghylch 

bythynnod gwyliau Y Gorau o Gymru 

ffoniwch 01650 511 101 neu e-

bostiwch info@bestofwales.co.uk 

http://www.ygorauogymru.co.uk
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Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

 
Cafwyd tymor Nadolig i’w gofio ym 

Methlehem unwaith yn rhagor gydag 

amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfle i 

bawb gyfrannu. Bu ymweliad â Chartref 

Dyffryn Ffrwd i rannu oedfa garolau â’r 

trigolion yno, a chafwyd Naw Llith a 

Charol cystal os nad gwell nag o Goleg y 

Brenin, Caergrawnt! 

 

Bu cyflwyniad plant yr Ysgol Sul ( ac 

ambell i oedolyn) o “Bethlehem 2” (gan 

Heulwen Jones) yn wledd i’r llygaid ac i’r 

glust, ac ‘roedd yr oedfa ar Fore’r Nadolig 

yn fwy o wledd nac unrhyw dwrci a 

phwdin ‘Dolig ar fwrdd unrhyw un yn 

hwyrach y diwrnod hwnnw. 

 

Yn glo ar y gwahanol ddigwyddiadau 

cynhaliwyd y Plygain blynyddol ar 

ddechrau mis Ionawr a chafwyd 

datganiadau traddodiadol a chyfoes gan 

unigolion a phartion, gan gynnwys plant 

Ysgol Gynradd Gwaelod-y-garth a Pharti’r 

Efail. Llun tudalen 13. 

 

Ar ddechrau blwyddyn newydd arall 

dymunwn eich gwahodd (yn ôl neu o’r 

newydd) i droi i mewn i oedfa ar fore Sul 

(am 10:30 a.m.), neu yn achlysurol yn 

ystod yr wythnos i’r Cwrdd Merched 

(pnawn Mawrth am 2:00p.m.unwaith y 

mis) a Chymdeithas Drws Agored [Cylch 

Trafod] (nos Iau unwaith y mis am 7:30 

p.m.). Cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob 

bore Sul yn ogystal. 

 

Bydd ein Gweinidog, y Parchedig R Alun 

Evans, yn falch o gyfeirio eich camre yn 

ystod y flwyddyn sy’n dod, ac yn awyddus 

i fod o gymorth i unrhyw un sy’n dod ar ei 

ofyn.   

 

Mae eleni yn dynodi 140 o flynyddoedd 

ers codi’r adeilad presennol yn 1872, a 180 

o flynyddoedd ers sefydlu’r achos ei hun 

yn 1832. Bwriedir cynnal digwyddiad i 

gofnodi hyn yn ystod 2012. Tybed a oes 

unrhyw un o ddarllenwyr Tafod Elái ag 

amser i chwilota yn y papurau lleol a 

gyhoeddwyd bryd hynny i weld beth a 

ddywedwyd am sefydlu’r achos a chodi’r 

Bethlehem presennol? 

 

Trefn y Suliau  

CHWEFROR 

5        Y Parch.Gareth Reynolds 

12      Y Parch R Alun Evans (Cymun) 

19       Oedfa dan ofal Dr Ian Hughes 

26       Y Parch R Alun Evans 
MAWRTH 

1    (bore Iau am 9.30)  Oedfa Dewi Sant  

4         Gwasanaeth Gŵyl Dewi 

11       Y Parch. R Alun Evans (Cymun) 

18       Gwasanaeth Ardal – Aelodau   

  Gorllewin Caerdydd  

25        Y Parch R Alun Evans 

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Esyllt Dafydd a 

Guqulisizwe Dlamini ar eu priodas cyn y 

Nadolig. Mae Esyllt yn ferch i Dafydd a 

June Huws, Gwaelod-y-garth ac mae Doc, 

fel y’i gelwir,  yn wreiddiol o Bulawayo 

yn Zimbabwe. Pob dymuniad da iddynt ar 

gyfer y dyfodol. 

 

Penblwydd Arbennig 

P’nawn Sadwrn y 7fed o Ionawr yn 

Neuadd y Pentref bu parti syrpreis i un o 

drigolion Gwaelod-y-garth, Ronald Lewis. 

Roedd yn dathlu ei benblwydd yn 90 

mlwydd oed. 

   Symudodd Ron i fyw gyda’i ferch a’i 

fab ynghyfraith, Hazel a John Evans 16 

mlynedd yn ol, ar ôl treulio rhan fwyaf o’i 

fywyd yn gweithio fel garddwr yn Cwrt yr 

Ala yn Ninas Powys. 

   Ond roedd Ron â chyswllt agos â’r ardal 

hon ymhell cyn hynny, gan iddo gael ei 

eni yn ffermdy Ton Mawr ar y Garth Fach, 

yn union lle mae’r cware yn awr. Roedd ei 

dad yn dowr i’r Stad yno, ac fe 

ddechreuodd Ron ei yrfa yn rhedeg y 

fferm gyda’i fam. Mae’r ffermdy wedi 

diflannu erbyn hyn ond fe welwch lun 

ohono gan Norma Proctor. 

   Mae’r lluniau eraill ar dudalen 13 yn 

dangos Ron heddiw ac hefyd yn fachgen, 

ar gefn ceffyl yn yr elltydd o gwmpas y 

Garth Fach. Ei dad sydd wrth ei ochr. 

 

Dyweddïad 

Bu teulu John a Hazel yn dathlu cyn y 

Nadolig hefyd, gan i’w merch Laura, sydd 

nawr yn byw yn Llanbradach, ddyweddïo 

â Lee Pinney o’r Cwm yng Ngwent. 

Llongyfarchiadau i’r ddau a dymuniadau 

gorau ar gyfer y dyfodol. 

 

Teulu yn ehangu 

Llongyfarchiadau i Siân a Steve ar 

enedigaeth eu merch Isabella Cerys ym 

Milton Keynes ym Mis Tachwedd 2011. 

Mae Mamgu a Tadcu, Sandie ac Alun 

Rosser o Waelod y Garth, wrth eu boddau 

gyda’u hwyres fach, nith i Gareth a 

chefnither i Branwen. 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i un 

o deuluoedd Georgetown, Sandra a Stuart 

Rose  ar farwolaeth mam Sandra cyn y 

Nadolig. Roedd Mrs Olwydd James wedi 

byw yn Hendygwyn-ar-daf ar hyd ei hoes, 

yn gweithio fel llyfrgellydd ar un adeg ac 

hefyd gyda’r Swyddfa Bost. Roedd yn 

Gymraes gadarn a diddorol, gyda stor o 

wybodaeth am hanes ei hardal i’w rannu.  

Roedd yn Famgu ac yn hen Famgu i deulu 

bach arall yn yr ardal hefyd, Branwen a 

Paul Biggs a’u merched Ffion, Mabli ac 

Enfys yn Efail Isaf.  

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Ffiona Morgan, 

Y Mans  a gafodd lawdriniaeth i dynnu’r 

apendics yn Ysyty’r Waun cyn y Nadolig.   

Ysgol Castellau 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb oddi wrth 

deulu bach Castellau! Mae’r tymor 

newydd ar ein pennau  a gweithgareddau’r 

tymor wedi hen ddechrau. 

 

Ymwelwyr 

Dydd Iau, 12fed o Ionawr, daeth criw o 

ymwelwyr llysnafeddog iawn i ymweld 

â’r dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Fel 

man cychwyn i’w gwaith thema ar 

anifeiliaid, trefnodd Miss Goodwin fod y  

"Nearly Wild Show"  o siop “Petwise” yn 

Nhrefforest, a chasgliad o ymlusgiaid 

amrywiol yn dod i’r ysgol. Bu’r plant yn 

ddewr iawn – da iawn chi! 

 

Twrnament Pêl-rwyd yr Urdd 

Cafodd y ddau dîm pêl-rwyd ddiwrnod i'w 

gofio yng nghystadleuaeth pêl-rwyd yr 

Urdd yn Ferndale. 

   Diolch yn fawr i Mrs Mary Jones is-

gadeirydd y llywodraethwyr am ei 

chyfraniad hael iawn tuag ar y cit newydd. 

 

Cystadleuaeth Cog-Urdd 

 Bu disgyblion yr adran iau yn cystadlu 

am y tro cyntaf yng nghystadleuaeth 

“Cog-Urdd”. Roedd cyffro mawr yn yr 

ysgol a chrëwyd “saladau ffrwythau” 

blasus iawn! Diolch i Mrs. Janet. 

Rowlands am feirniadu – roedd yn braf 

iawn ei gweld yn ôl ar dir Castellau! 

 

Clybiau Allgyrsiol 

Mae llu o weithgareddau allgyrsiol wedi’u 

trefnu ar gyfer y tymor: pêl-droed, rygbi, 

pêl-rwyd, clwb creadigol, côr a chlwb 

gwaith cartref. Diolch o galon i’r 

disgyblion am gefnogi ac i staff yr ysgol 

am wirfoddoli eu hamser prin i gynnal y 

clybiau. 
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 Tîm pêl-rwyd Ysgol Evan James 

Cerddorfa Ysgol Gynradd Garth Olwg yng Nghwmdâr 

Cit newydd timau pêl-rwyd Ysgol Castellau 

Isabella Cerys, merch Siân a Steve Ymlusgiaid  

yng Nghastellau 

Ronald Lewis yn fachgen 

Llun o ffermdy Ton Mawr 

Ronald Lewis  

Côr Ysgol Gwaelod y Garth yn y Plygain ym Methlehem 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

ELUSENNAU 

Plant Mewn Angen 

Ar 18 Tachwedd fe gasglwyd £725.84 ar 

gyfer elusen Plant Mewn Angen.  Diolch yn 

fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth ac am y 

casgliad rhagorol. 

 

Cefnogi achosion lleol - Hamperi Bwyd 

Bu disgyblion pob blwyddyn yn yr ysgol yn 

brysur iawn wrth agosáu at y Nadolig!  

Buont yn casglu bwydydd amrywiol a 

nwyddau i greu hamperi ar gyfer y Banc 

bwyd ym Mhontypridd.  Aeth disgyblion 

Blwyddyn 9 ag ugain hamper hardd wedi eu 

llenwi â danteithion y Nadolig i’w rhannu 

ymysg teuluoedd lleol. 

 

Cefnogi Tŷ Hafan 

Un elusen mae’r ysgol wedi ei chefnogi’n 

fawr eleni yw Tŷ Hafan yng Nghaerdydd.  

Mae gwaith Tŷ Hafan yn wirioneddol wych 

yn rhoi cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy’n 

dioddef o afiechydon angheuol neu 

ddifrifol.  Maent hefyd yn rhoi cefnogaeth 

arbennig i’r rhieni.  Bu’n synod mawr i 

nifer ohonom sylweddoli mai cyfraniadau 

elusennol yn unig sy’n cadw Tŷ Hafan yn 

rhedeg.  Eleni mae un aelod o staff yr ysgol 

wedi cael cefnogaeth arbennig gan Dŷ 

Hafan ac felly roedd yr ysgol am gynnig eu 

cefnogaeth hefyd.  Drwy amrywiaeth o 

weithgareddau gan gynnwys gwylio gêm 

Cymru ac Awstralia, rhedeg hanner 

marathon o hyd, mwynhau diwrnod cyri a 

baratowyd gan Martin a Margaret Coburn - 

gofalydd a chogyddes yr ysgol ar ddiwrnod 

DPP yn yr ysgol.  Derbyniodd yr ysgol 

gyfraniadau gan Vinci, cwmni rheoli’r 

ysgol hefyd.  Pleser mawr felly oedd 

cyflwyno siec o dros £3,000 o bunnau i Dŷ 

Hafan cyn y Nadolig . 

 

Tenis Bwrdd 

Mae Jac Jenkins o Flwyddyn 8 yn mynd o 

nerth i nerth! Cyrhaeddodd  rownd 

gynderfynol twrnamaint “Agored Gogledd 

Gwent” yn ddiweddar wrth ennill amryw o 

gemau.  Roedd hyn yn y grŵp oedran 

cadetiaid o dan 15 ac felly roedd yn 

cystadlu yn erbyn chwaraewyr llawer hŷn 

nag ef mewn llawer o’r gemau. Mae Jac 

bellach yn 4ydd yn y categori oedran cadét 

yng Nghymru ond yn 1af yn y grŵp oedran 

dan 13. 

   Aeth i Sussex ar gyfer y digwyddiad 

cylch 4* ac yna tridiau ar ôl y Nadolig bu’n 

chwarae twrnamaint ym Mhlymouth. A’r 

flwyddyn newydd wedi cychwyn does dim 

llaesu dwylo chwaith -  bydd yn mynd i 

Grantham i gystadlu mewn cystadleuaeth 

4* arall lle y bydd yn cystadlu o dan 18, o 

dan 15 ac o dan 13 mewn gemau senglau yn 

fuan. 

   Mae Jac yn gobeithio ennill digon o 

gystadlaethau i fod yn gymwys i chware 

yng Ngemau Ysgolion y DU yn Llundain 

fis Medi nesaf.  Pob lwc i ti Jac a da iawn ti. 

Telynorion 

Bu ein telynorion yn brysur iawn cyn y 

Nadolig hefyd .  Y rhai cyntaf i berfformio 

oedd Mari Rees a Lauren Price, y ddwy o 

Flwyddyn 11 ac Eleri Roberts o Flwyddyn 

9 fel rhan o ensemble telynau'r Sir yng 

nghyngerdd Nadolig Offerynnol Rhondda 

Cynon Taf ar yr 2 Ragfyr. 

   Yna bu Emma Sutton a Branwen Roberts 

o Flwyddyn 8 yn chwarae yn Eglwys 

Gadeiriol Llandaf ar 7 Ragfyr, fel rhan o 

ddathliad Nadolig y Sir.  

 

Dreigiau Ifanc yn poeri tân! 

Llongyfarchiadau i Dîm Dreigiau Ifanc 

Blwyddyn 13, a enillodd rownd derfynol 

Prentis Dreigiau Rhondda Cynon Taf 

Partneriaeth Addysg a Busnes,  Dydd 

Mawrth, 13 Rhagfyr.  Wedi wynebu 

cystadleuaeth gref yn y rownd gynderfynol 

a’r rownd derfynol - a gynhaliwyd yn 

Siambr y Cyngor yng Nghwm Clydach - 

roedd yn dipyn o gamp i ennill y wobr 

gyntaf ar ddiwedd tymor prysur iawn.  

Rydym yn llongyfarch Cai Morgan, Aaron 

Cooper a Lewys Mann am eu cynllun 

busnes ardderchog ar gyfer CD elusen.  

Roeddem yn ddigon ffodus i gael dau dîm 

yn cystadlu a rhaid canmol Sarah Richards, 

Elena Williams, Sally Bailyes, Ashtonn 

Jenkins, ac Alice James am eu 

cyflwyniadau ardderchog a ddyfarnwyd yn 

r h a g o r o l  g a n  y  ' D r e i g i a u ' .  

Llongyfarchiadau! 

 

Pêl-rwyd 

Mae tîm pêl-rwyd Blwyddyn 7 wedi 

dechrau magu sgiliau arbennig.  Cawsant 

lwyddiant mawr mewn cystadleuaeth rhwng 

ysgolion Cymraeg y De-ddwyrain cyn y 

Nadolig.  Llongyfarchiadau mawr i chi 

ferched ! 

 

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol 

Cafwyd dechreuad gwych i ddathliadau’r 

Nadolig unwaith eto eleni gyda Gwasanaeth 

Nadolig yng Nghapel y Tabernacl, Efail 

Isaf, Nos Iau, 15 Rhagfyr. Cafwyd gwledd 

o eitemau amrywiol o unawdau gan Lowri 

Hill a Carwyn Rees, eitemau gan y côr hŷn 

ac iau, cyflwyniadau llafar, darlleniadau a 

disgyblion yn canu’r delyn. Roedd hi’n 

noson hyfryd a’r capel yn edrych yn 

fendigedig ac yn Nadoligaidd iawn.  

   Parhaodd y wledd ar ôl y Gwasanaeth 

hefyd gyda disgyblion arlwyo Blwyddyn 10 

wedi paratoi teisennau blasus ar ôl y 

gwasanaeth. Casglwyd £124.61 i’w 

ychwanegu at elusen yr ysgol sef Tŷ Hafan. 

 

Weithiau rhaid dweud ffarwel . . .! 

Yn wir weithiau rhaid dweud ffarwel wrth 

rai o staff yr ysgol sy’n symud ymlaen i 

gamau nesaf yn eu gyrfa.  Mae Andrea 

Burton, Clerc Presenoldeb yr ysgol wedi 

symud i weithio i Adran Drafnidiaeth y Sir.  

Bu Andrea yn aelod o staff yr ysgol am un 

mlynedd ar ddeg gan gyflawni amrywiol 

swyddi dros y blynyddoedd.  Ond yn ystod 

y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn 

cyflawni gwaith gwych fel ein Clerc 

Presenoldeb.  Dymunwn bob dymuniad da 

iddi yn ei swydd newydd!. 

   Ffarweliwyd hefyd â’n Gweithwraig 

Allweddol, Jessica Stagg sydd wedi 

penderfynu dechrau gyrfa fel athrawes 

Gymraeg yn Ysgol Gyfun y Bari.  Roedd 

Jess wedi gwneud gwaith gwych yn cefnogi 

disgyblion yr ysgol a mawr bydd y golled ar 

ei hôl - ond rydym yn gwybod hefyd y bydd 

hi’n athrawes wych!  Dymunwn yn dda iddi 

ar ddechrau ei gyrfa yn y proffesiwn. 

 

Astudio Dros y Dŵr! 

Llongyfarchwn un o’n disgyblion 

Blwyddyn 13 a fydd yn teithio i barhau â’i 

addysg yn America ym mis Medi 2012!  

Mae Sam Fenwick wedi derbyn 

ysgoloriaeth i fynd i astudio yn Yale.  Mae 

Sam yn bencampwr sboncen ac wedi bod 

yn gapten ar Dîm Cymru dan 19 ac ar hyn o 

bryd yn gweithio tuag at gael ei ddewis i 

fod yn gapten ar y tîm hyn.  Pob llwyddiant 

i ti Sam! 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Y NADOLIG  

‘Doedd y tywydd ddim yn rhwystyr eleni i 

ddathliadau’r Nadolig ac roedd pawb yn 

gallu dathlu fel arfer. Cynhaliwyd 

Gwasanaeth Nadolig Moreia ar Dydd Sul 

Rhagfyr 4ydd gan fod cymaint o bethau 

erill ymlaen. Roedd yn dda i weld llawer 

o’n cyfeillion a chyn-ddisgyblion yr Ysgol 

Sul wedi dod unwaith eto i’r Gwasanaeth 

Nadolig. 

  

YMWELIAD 

Fe drefnodd Mrs Lorraine Jones fws i fynd 

i Gyngerdd Byddin Yr Iachawdwriaeth  yn 

Pentre.  Cafwyd eitemau gan Band Pres 

Ieuenctyd y Rhondda ac eitemau gan blant 

Byddin Yr Iachawdwriaeth. Mwynhaodd 

pawb y noson yn fawr iawn .  

  

WEDI GWELLA 

Mae pawb yn falch i weld Mrs Margaret 

Davies yn cerdded o gwmpas y lle unwaith 

eto ar ol iddi gael llawdriniaeth ar ei 

phenlin. 

    Dymuniadau gorau am wellhad buan i 

Mr Brian Walters ar ol ei lawdriniaeth. 

Gobeithio y bydd ogwmpas y lle cyn bo 

hir iawn  

  

MARWOLAETH 

Cafodd pawb sioc i glywed am farwolaeth 

Mrs Mildred Jones ar y dydd Iau ar ol y 

Nadolig yn 92 oed. Daeth hi a’i gwr i 

ymddeol i Gilfach wedi blynyddoedd yn 

Llundain. Ymgartrefodd yn fuan a daeth 

yn organydd yn Eglwys Sant Barnabas . 

Roedd yn hoff iawn o Gerddoriaeth  ac 

roedd yn hoffi mynd i gyngherddau  ac 

roedd wedi bod ar y trip i Pentre y nos Iau 

cynt. Cynhaliwyd yr Angladd yn Eglwys 

Sant Barnabas ac yna ym mynwent 

Glynogwr. Cydymdeimlwn  ac Eldryd  ei 

mab a’i wraig  yn eu profedigaeth.        
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

YSGOL GYNRADD 
CREIGIAU 

Bu cyfnod cyn y Nadolig yn un prysur 

iawn yn yr ysgol. Perfformwyd y Sioe 

Nadolig bedair gwaith gan godi £900 i’n 

helusen dewisol sef Tŷ Hafan. 

   Ddiwedd Tachwedd, fe ddaeth y Côr 

yn ail yng nghystadleuaeth “Born To 

Sing” yng Nghaerdydd ac o ganlyniad i 

hynny, gwahoddwyd hwy i ganu a 

diddanu y siopwyr Nadolig yn John 

Lewis ym mis Rhagfyr. 

 

Gwahoddwyd hwy hefyd i ganu yng 

ngwasanaeth carolau’r Arglwydd Faer 

yn ei Blasdy yng Nghaerdydd. Drwy 

werthiant tocynnau, llwyddwyd i gasglu 

£435 tuag at elusen dewisol yr 

Arglwydd Faer sef “Ymchwil Cancr 

Cymru.” 

   Yn fwy diweddar, fe gymrodd aelodau 

ifancaf y Côr ran mewn gwasanaeth 

Plygain a drefnwyd gan Glwb y Dwrlyn 

yn Eglwys Pentyrch. Roedd yn brofiad 

gwych. Diolch am y gwahoddiad. 

 

Llongyfarchiadau i Ffinli Barber, 

Blwyddyn 6, ar gael ei ddewis i chwarae 

yn Nhîm Rygbi Ysgolion Cynradd 

Caerdydd.  

 

Llongyfarchiadau hefyd i’r plant hynny 

a gymrodd ran yng nghystadleuaeth 

rhedeg traws gwlad Prydain ar gaeau 

Llandaf yn ddiweddar. Roedd yn agos at 

dri chant o fechgyn a merched cynradd 

yn rhedeg yn y râs. Cafodd bawb hwyl 

arni gan gynnwys Cerys Henderson a 

groesodd y llinell yn gwisgo un esgyd 

ac yn cario’r llall!! 

 

Yn anffodus, gohiriwyd twrnament pêl-

droed yr Urdd i’r bechgyn oherwydd y 

tywydd oer. Roedd ambell wyneb go 

siomedig ar hyd yr ysgol y diwrnod 

hwnnw! Bu’r tywydd ychydig yn fwy 

caredig i’r merched. Er na chawsant 

lwyddiant mawr, fe gawsant brofiad 

gwych a digon o hwyl a sbri. 

   Diolch i Mr Balbini am eu hyfforddi.  

C.D. newydd Catrin! 

Ydy - mae hi ar gael ers cyn y Nadolig ac 

mae 'na ganeuon hyfryd arni. Cánt eu 

chwarae yn rheolaidd ar Radio Cymru ac 

mae Catrin yn brysur iawn yn gigio hefyd. 

Mae'r C.D. ar gael yn y siopau bellach neu 

ewch i wefan Catrin sef  -

  www.catrinherbert.com. Ar y llaw arall 

bydd Huw a Bethan, rhieni balch Catrin 

yn siwr o werthu copi i chi am £5! 

Pob lwc gyda dy yrfa gerddorol Catrin. 

 

Dau bâr rhamantus … 

Llongyfarchiadau mawr i Cerian Roberts, 

merch Sue a Selwyn, ar ei dyweddïad efo 

Chris Earing dros gyfnod yr Wyl. 

Athrawes Fioleg yw Cerian yn ysgol 

Uwchradd St. Joseph yn Wrecsam ac ar 

hyn o bryd mae Chris yn astudio ar gyfer 

ei Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor. 

Pob dymuniad da i chi eich dau. 

   Dau fach arall a ddyweddiodd ychydig 

cyn y Nadolig yw Anna MacDonald ac 

Aled Rogers. Athrawon yw'r ddau 

ohonynt - y naill yn Ysgol Gynradd 

Gartholwg ac Aled yn Ysgol Gyfun 

Gartholwg. Llongyfarchion a phob 

bendith. 

 

Croeso i Waelod y Garth 

Gobeithio eich bod yn ymgartrefu'n dda 

yn y Gwaelod - Elin a Jemima! Symudodd 

Elin a Jemima fach ychydig cyn y 'Dolig. 

Merch Tegwen a John Albert yw Elin - a 

gawn ni ddymuno pob hapusrwydd i chi 

yn eich cartref newydd.  

 

Llaw newydd ar y llyw! 

Croesawn yn fawr Ian Jones yn ôl i 

Gymru a dymunwn bob llwyddiant iddo 

wrth iddo ymgymryd â gofalaeth ein 

Sianel fach ni, a hynny dri mis cyn y 

dyddiad cychwyn arfaethedig. Daw â 

chryn brofiad gan iddo weithio ym myd 

teledu yma yng Nghymru dros y 

blynyddoedd ac yn ddiweddarach yn 

Efrog Newydd.   

   Pob dymuniad da a dyfodol llewyrchus 

i'r Sianel! 

 

Llongyfarchiadau John a Jan! 

Mae John a Jan 

Berry,Pentyrch, 

yn Fam-gu a Thad

- c u  u n w a i t h 

eto! Ym mis 

Ionawr  e len i 

ganwyd Tomos 

Ioan, brawd bach i Tirion. Mae Tomos a 

Tirion yn blantos bach i Darren a Ffion 

Berry, ac yn Gymry bach glán 

gloyw. Dymuniadau gorau i chi i gyd!  

Clwb Criced  
Creigiau 

 

Er bod y tymor criced wedi hen orffen, 

daeth y chwaraewyr ynghyd ar ddiwedd 

Tachwedd i ddathlu llwyddiannau’r 

flwyddyn. Roedd yn gyfle i edrych yn 

ôl ar y tymor ac i wobrwyo unigolion 

am eu perfformiadau canmoladwy. Tom 

Lloyd, capten y tîm cyntaf, fu’n 

cyflwyno’r gwobrau i Adran Iau’r 

Clwb. Dyma sut y gwobrwywyd yr 

oedrannau gwahanol: 

O dan 11 oed: Chwaraewr y flwyddyn: 

Gareth Powell.  

Chwaraewr a wnaeth y cynnydd mwyaf: 

Gwyn Robins. 

Aelod newydd mwyaf addawol : Dylan 

Rigby. 

O dan 13 oed: Cyd-chwaraewyr gorau’r 

flwyddyn: Tom Adsett ( bowliwr 

gorau). Rhys Powell ( batiwr gorau ). 

Chwaraewr a wnaeth y cynnydd mwyaf: 

Dafydd Dodson.  

O dan 15 oed: Chwaraewr y flwyddyn: 

Callum Bassett-Jones. 

   Yn ogystal, gwobrwywyd aelodau o’r 

timoedd hŷn. Ar ôl tymor llwyddiannus, 

Ale x  Mo o re  o ed d  chwarae wr 

haeddiannol y tîm cyntaf gyda Wynn 

Innes yn fowliwr a Martin Powell yn 

fatiwr gorau’r flwyddyn. Glyn Thomas 

oedd chwaraewr y flwyddyn o’r Ail dîm 

gyda Seth Griffiths yn fatiwr a Rhys 

Thomas yn fowliwr gorau’r flwyddyn. 

   Braf yw gweld bod hyd yn oed yr 

’hen fois’ yn dal i berfformio yng 

nghanol y criw ifanc sy’n gwneud eu 

marc! Edrychwn ymlaen nawr at dymor 

arall llwyddiannus yn 2012. 

Enillwyr gwobrau o dan 11 oed. Dylan 

Rigby, Gwyn Robins, Gareth Powell.  

Cyd- chwaraewyr y flwyddyn o dan 13.      

Tom Adsett  a  Rhys Powell.  

Chwaraewr a 

wnaeth y 

cynnydd 

mwyaf  

o dan 13  

Dafydd 

Dodson.  

http://www.catrinherbert.com


Y côr hyn yng nghyngerdd y Nadolig 
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YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Jac Jenkins, Blwyddyn 8. 

Y côr iau yng nghyngerdd y Nadolig 

Cyflwyno siec i Dŷ Hafan 

Paratoi hamperi Nadoligaidd. 

Disgyblion Arlwyo 

Blwyddyn 10 wedi bod 

yn brysur yn coginio 

cacennau briwgig ar 

gyfer lluniaeth ysgafn 

yn dilyn Gwasanaeth 

Nadolig yr ysgol. 

Seryddwyr 

Pont Siôn Norton 

Pwyllgor 

Eco 

Ysgol Pont 

Sion Norton 


